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1B Drug Rediscovery 

 
Deze subsessie bestond uit 4 presentaties, een workshop en vervolgens de 

afsluitende discussie. 

 

Inleiding Drug Rediscovery – Martin Favié 

Business Case 6TG - Frans Joseph Sinjorgo  

Visie zorgverzekering – Peter de Braal 

Financiering – Marc Koopmanschap 

 

Martin Favié introduceerde kort het onderwerp en gaf aan wat de bedoeling van deze sessie 

was. De voordelen van het ontwikkelen van bestaande stoffen voor nieuwe indicaties werd 

besproken maar ook de problemen die te verwachten zijn, zoals het verkrijgen van data ten 

behoeve van de registratie of een te hoge investering om die te genereren. Tevens gaf hij 

aan dat er op dit moment voor veel investeerders/farmaceuten te weinig incentives zijn om 

Drug Rediscovery tot een speerpunt te maken: hoge investering en weinig opbrengsten. 

 

Hierna kreeg Frans Joseph Sinjorgo het woord. Hij gaf een bevlogen presentatie over het 

product  6TG dat zij voor een nieuwe indicatie ter registratie hebben aangeboden aan het 

College ter Beoordeling van Geneesmiddelen. Het toeval wil dat dit product later op de dag 

stond geagendeerd om te worden besproken door het College, hetgeen ook de reden was 

dat er een vijftal CBG’ers in de zaal aanwezig waren. Tot slot refereerde hij aan een stuk van 

John Lisman over stimulering van Drug Rediscovery.  

 

Peter de Braal, als vertegenwoordiger van Achmea, sprak over de weg die Achmea in wil 

slaan in de toekomst. Hij gaf aan dat het belang van de patiënt centraal zou moeten staan, 

maar dat die visie nog niet door iedereen wordt gedeeld. Met name omdat er niet heel veel 

(financiële) winst te behalen is.  Desondanks zijn zij toch vastberaden om een traject in te 

slaan waarbij er sprake is van innovatie met bestaande middelen.  

 

Marc Koopmanschap presenteerde een aantal financieringsmodellen waarmee Drug 

Rediscovery kan worden gestimuleerd om dit (financieel) aantrekkelijk en/of winstgevend te 

maken.  

 Prize find - pull strategy 

 Dubbele prijs 

 Bindende marktafspraken - pull strategy 

 Samenwerking - push strategy 

 Subsidies - push strategy 

 Verplicht on-label gebruik  

 

Vervolgens was er tijd voor een aantal vragen. Een onderzoeker uit het publiek gaf aan dat 

het wetenschappelijk klimaat in Nederland het niet/nauwelijks aantrekkelijk maakt om een 

dergelijk traject op te starten, omdat een ieder die zijn hoofd durft uit te steken zonder 

genade wordt neergesabeld door de registratieautoriteit. Hierop ontstond er een discussie 

tussen hem en de aanwezige CBG’ers en zich hierop aangesproken voelden. De conclusie 
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uit die discussie was, naar mijn mening, dat beide partijen nog veel van elkaar kunnen leren 

en dat enige samenwerking tot veel kan leiden.  

 

In de workshops en de aansluitende discussie  werd besproken welk financieringsmodel het 

beste zou kunnen werken om Drug Rediscovery te kunnen stimuleren. De conclusie was dat 

er moet worden gekeken naar een combinatie van de modellen, maar met name naar de 

mentaliteitsverandering van de verschillende partijen die meer moeten samenwerken ipv 

tegenwerken.  


